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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
คร้ังที่  2/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สนัทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้มาประชุม 
จำนวน  7  คน  ประกอบด้วย 
๑. นายอนันต์        บุญวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจณีย์    ธีระเดช   ผู้แทนครู   กรรมการ 
๓. นายมงคล        สุภามณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   
๔. นายสมบุรณ์     ศรีเมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๕. นายมนตรี         แสงมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖. นางณัชชา         ชัยวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
๗. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ไม่มาประชุม 
จำนวน  7  คน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวดารุณี    ฟูสาย  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ  
2. นายสงคราม      ราชคม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
3. พระครูปรีชาวรพิพัฒน ์  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
4. พระทรงวฒุิ อาภสฺสรเมธี  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
5. นางสาวสมพร    เทกันฑ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
6. นายสงัด          หลวงสุภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายวิทูรย์        จิตตะวิกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   1  คน  ประกอบด้วย 
๑. คุณวีระศักดิ์  มะโนวรรณ  ท่ีปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน  2  คน   ประกอบด้วย 

1. นายกิตติงศ์  มงคลคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ 
2. นายศิริวัฒน ์ อันไกรฤทธิ ์ ธุรการโรงเรียน    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ฯ 

 
เร่ิมประชุมเวลา เวลา 13.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. แจ้งในชุมชนเพื่อติดตามนักเรียนให้มาเรียน โดยขอความร่วมมือ คณะกรรมการ

สถานศึกษาทุกท่านช่วยกัน 
2. แจ้งการส้ินสุดการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ของ นายสุริยัน        วงศ์สุวรรณ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง ทบทวนรับรองการประชุมคร้ังก่อน 

รับรองการประชุมคร้ังก่อน 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 

ไม่มี  
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 

๔.๑ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
ระดับชั้นอนุบาล 

หลักสูตรปกติ  จำนวน ชาย 38 หญิง 36    รวม 74 คน 
หลักสูตรพิเศษ IEC จำนวน ชาย 14 หญิง 21    รวม 35 คน 
หลักสูตรพิเศษ EP จำนวน ชาย 17 หญิง 31    รวม 48 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ช้ันหลักสูตรปกติ  จำนวน ชาย 74 หญิง 58    รวม 132 คน 
หลักสูตรพิเศษ IEC จำนวน ชาย 34 หญิง 37    รวม 71 คน 
หลักสูตรพิเศษ EP จำนวน ชาย 19 หญิง 23    รวม 42 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ช้ันหลักสูตรปกติ  จำนวน ชาย 82 หญิง 76    รวม 158 คน 
หลักสูตรพิเศษ IEC จำนวน ชาย 37 หญิง 36    รวม 73 คน 
หลักสูตรพิเศษ EP จำนวน ชาย 17 หญิง 18    รวม 35 คน 

รวมทั้งหมด 
หลักสูตรปกติ  จำนวน ชาย 194 หญิง 170  รวม 364 คน 
หลักสูตรพิเศษ IEC จำนวน ชาย 85 หญิง 94    รวม 179 คน 
หลักสูตรพิเศษ EP จำนวน ชาย 53 หญิง 72    รวม 125 คน 

รวมทุกหลักสูตร  รวม 668 คน 
๔.2 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย  

(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
ผู้อำนวยการ   จำนวน     1   คน 
รองผู้อำนวยการ   จำนวน     1   คน 
ข้าราชการครู จำนวน ชาย  7  คน  หญิง   22   คน  รวม   29  คน 
 ครู   จำนวน      8   คน 
 ครู ชำนาญการ  จำนวน      5   คน     
 ครู ชำนาญการพิเศษ จำนวน    16   คน 
        รวม    29   คน 
ครูอัตราจ้าง  
 ไทย   จำนวน ชาย  2  คน หญิง 11   คน  รวม   13 คน 
 ชาวต่างประเทศ  จำนวน ชาย  4  คน หญิง   9   คน  รวม   13 คน 
อัตราจ้างบุคลากรทางการศึกษา  
  ท่ีปรึกษาโครงการ EP จำนวน ชาย  - คน หญิง  1  คน รวม   1 คน 
  พี่เล้ียง   จำนวน ชาย  - คน หญิง  8  คน รวม   8 คน 
  แม่บ้าน   จำนวน ชาย  - คน หญิง  3  คน รวม   3 คน  
  พี่เล้ียงเด็กพิการ  จำนวน ชาย  - คน หญิง  1  คน รวม   1 คน 
  นักการภารโรง  จำนวน ชาย  - คน หญิง  1  คน รวม   1 คน 
  ธุรการโรงเรียน  จำนวน ชาย  1 คน หญิง  -  คน รวม   1 คน 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
  จำนวน ชาย 15   คน  หญิง 57  คน รวม  72 คน 
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 4.3. รายงานสรุปการระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างร้ัวโรงเรียน โดยการจัดจำหน่าย
เหรียญครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่ระลึก 106 ปี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ  

     นายมงคล สุภามณี ประธานชมรมศิษย์เก่า แจ้งให้ประสารประธานเด่ียว ในการยกเลิกสัญญาจ้าง
การก่อสร้างรั้วโรงเรียน  

     นายกิตติพงศ์ มงคลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งการส่งการยกเลิกสัญญาจ้างการก่อสร้างรั้ว
โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปท่ีบริษัท และได้ช้ีแจ้งรายรับ-รายจ่าย การระดมทรัพยากรเพื่อ
สมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียน 

     นายอนันต์  บุญวาส  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รับทราบรายละเอียด              
และมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาแนวทางการ ระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างรั้ว
โรงเรียน ใหม่ต่อไป และจัดทำรายรับ-รายจ่ายให้ครอบคลุมถึงการก่อสร้างต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ แผนกปฐมวัย
พื้นที่ โรงเรียนบ้านสนัทรายน้อย(เดิม) 
 มติและความเห็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีป่ระชุมเห็นชอบตามเสนอ  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลสันทรายในการจัดมอบให้ช่างผู้ชำนาญการเข้า
ไปแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1. การระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างร้ัวโรงเรียน  
  นายมงคล  สุภามณี  แจ้งการก่อสร้างรั่วดังกล่าว งบประมาณประมาณ 1,800,000 บาท  
โดยมีท่านพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เป็นผู้สนับสนุนและมีทีมงานในการจัดสร้างเราเป็นสถานท่ี 
เราให้ทาง เกี่ยวข้องเป็นสถานท่ี  จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียน 
ว่าโรงเรียนเป็นเลขาฯ โรงเรียนต้องมีเอกสารและรวมรวมไว้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป 
  ครูกาญจณีย์  ธีระเดช ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย แจ้งเรื่องแบบรั่วโรงเรียน                     
โดยคณะกรรมการสานศึกษาข้ันพื้นฐาน และประชุมรอบหน้าจะนำแบบรั่วมาท่ีประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องแบบ ว่าจะยังคงแบบเดิมหรือจะต้องมีการแก้ไข ต่อไป 
  นายมนตรี แสงมณี  แบบต้องมีท่ีโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบสถานท่ีการก่อสร้าง 
และขอดูแบบเพื่อพิจารณาการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ต่อไป  
  นายอนันต์ บุญวาส   ฝากให้โรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุน
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน  
   นางณัชชา         ชัยวงค์    บอกว่าชาวบ้านท่ีมาตลาดได้สอบถามถึงรั้วโรงเรียน และเห็น
ด้วยกับการคิดใหม่หารูปแบบใหม่ในการก่อสร้างและระดมทรัพยากรเพื่อสมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรยีน 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 

(นายศิริวัฒน ์ อันไกรฤทธิ์) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
(นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์) 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 

(นายอนันต์   บุญวาส) 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 



 

 
 


